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H I R D E T É S E I N K 
2013. november 24 – december 1.  

1. Vasárnap (ma) ¾9-es szentmise után szentségimádást 
tartunk a JSZCS vezetésével. Mindenkit szeretettel hí-
vunk! 

2. Vasárnap (ma) Karitászgyűjtés keretében gyűjtünk a 
rászorulók javára a két padtömb közötti faládikóban.  

3. November 25-én este 18 órakor Újvárosban is lesz 
szentmise. A szentmisét Dallos Tamás újmisés, mutatja 
be, pótolva ezzel az ott elmaradt újmisét. Szeretettel 
várjuk a Testvéreket.  

4. Jövő vasárnap a ¾9-es szentmise után a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány gyermekei adnak elő egy rövid ad-
ventköszöntő műsort a templomban. Utána az általuk ho-
zott naptárakból, könyvekből lehet vásárolni, ezzel 
támogatva őket.  

5. November 28-án csütörtökön az esti szentmise a Szent 
Mónikás Édesanyák miséje lesz a Kórház kápolnában.  

6. November 28-án fél 5-kor lesz a katolikus óvodánkban 
az adventi koszorúk megáldása.  

7. November 29-én, pénteken lesz az elsőáldozó és első 
gyónó gyerekek kezeseinek találkozója a plébánián a 
közösségi házban délután 5 órakor.  

8. November 30-án jövő szombaton lesz a városi óvodások 
és iskolások adventi koszorúkészítése, délelőtt 9 órá-
ra várjuk a 3-4 osztályosokat, 10 órára pedig az óvo-
dásokat és 1-2 osztályos gyerekeket szülői kísérettel, 
és közösen elkészíthetik az ádventi koszorút, amelyhez 
a koszorút mi adjuk, a hozzá való gyertyákat lehet 
hozni, vagy a helyszínen megvásárolni.  

9. Ezen a hétvégén is hozzá lehet jutni a főbejáratnál 
Dr. Ótos Miklós: A katolikus Egyház története Szek-
szárdon című könyvéhez, melynek bevételét a szerző 
teljes egészében a Kupola javára ajánlotta fel. Jó 
ajándék lehet Karácsonyra családtagjainknak, hogy ne 
felejtsék el gyökereiket.  



Római Katolikus Plébánia 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

2013. november 24. 
Krisztus Király

vasárnap
 
 

   
362-2013-(hh-KrisztusKiraly) 2/2  
 

10. A naptárak és kalendáriumok és egyéb könyvek árusí-
tása, jövő hét végétől szombatonként a sekrestyében, 
vasárnaponként pedig a templom főbejáratánál a lelki-
ségi csoportok vezetésével.  

11. Jövő évi szentmiséket lehet előjegyeztetni a plébá-
nián és a sekrestyében.  

12. Megjelent a Családunk plébániai újság a kisasztal-
káról vihető. Köszönjük a kiadásával kapcsolatos fára-
dozást.  

13. November 28-án csütörtökön este 6 órakor a Lélek-
építő keretében Dr. Szakály Sándor tart előadást Göm-
bös Gyula egykori miniszterelnökről, aki Szekszárd 
díszpolgára.  

Illetve dec. 3-án hétfőn szintén este 6 órakor Dr. 
Puskely Mária Boldog Batthyány Lászlóról a szegények 
orvosáról beszél. Mindkét előadás a Garay gimnázium 
dísztermében lesz.  

13. Adventi Roraték ideje, keddtől szombatig reggel 
6.30-tól a Belvárosi templomban a lelkiségek bevonásá-
val: 

Kedd: Neokatekumenek, Focolare és Máltai Szeretetszol-
gálat 

Szerda: Katolikus iskolások és hittanosok, utána agapé 
a plébánián.  

Csütörtök: Rózsafüzér Társulat és Szent Mónika közös-
ség 

Péntek: Karizmatikusok, Jézus Szíve Család és Karitász 

Szombat: Házas Hétvége közössége 

Bacsmai László 
Plébános 


